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Par būvniecības ieceres publiskās apspriešanas uzsākšanu
Salacgrīvas novada būvvalde (turpmāk – Būvvalde), izskatījusi būvniecības ierosinātājas
Salacgrīvas novada domes, reģ. Nr.90000059796, būvniecības iesniegumu, kas ir iesniegts
Būvvaldē, izmantojot BIS, un būvprojekta izstrādātāja SIA “Vertex projekti”, reģ.
Nr.40003842450, BK reģ. Nr.3591-R, būvprojekta vadītājs Oskars Koemecs, sert. Nr.3-01319,
būvniecības ieceres dokumentāciju “Krasta ielas pārbūve posmā no Tirgus ielas līdz Krasta ielai
38, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā”, zemes vienības kadastra apzīmējums 6615 005 0155,
2.grupas inženierbūve, būves galvenais lietošanas veids 2112, būvniecības veids – pārbūve
(turpmāk – Būvniecības ieceres iesniegums), ir pieņēmusi 05.02.2021.gada 5.februāra lēmumu
Nr. BIS-BV-5.28-2021-614 (13.12.1-11) “Par būvniecības ieceres publiskās apspriešanas
nepieciešamību” (turpmāk – Lēmums).
Būvniecības ierosinātāja Salacgrīvas novada dome ir iesniegusi Būvvaldē Lēmumā noteiktos
dokumentus un materiālus.
Ministru kabineta 2014.gada 28.oktobra noteikumu Nr.671 “Būvniecības ieceres publiskas
apspriešanas kārtība” (turpmāk – MK noteikumi Nr.671) 12.punkts nosaka, ka Būvvalde septiņu
darbdienu laikā pēc šo noteikumu 10.punktā minēto dokumentu un šo noteikumu 11.punktā
minētās informācijas un materiālu saņemšanas izvērtē būvniecības ierosinātāja iesniegto
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dokumentu atbilstību šo noteikumu prasībām un pieņem lēmumu par publiskas apspriešanas
uzsākšanu. Būvvalde minēto lēmumu publicē pašvaldības mājaslapā internetā un būvniecības
informācijas sistēmā, pievienojot šo noteikumu 10.punktā minēto informāciju, kā arī šo
noteikumu 11.1. apakšpunktā minēto grafisko materiālu.
Salacgrīvas novada būvvalde, ņemot vērā iepriekšminēto, izvērtējusi būvniecības ierosinātājas
iesniegtos materiālus, un pamatojoties uz Būvniecības likuma 14.panta trešo un piekto daļu,
Ministru kabineta 2014.gada 28.oktobra noteikumu Nr.671 “Būvniecības ieceres publiskas
apspriešanas kārtība” 5., 12.punktu, nolemj:
1.Uzsākt būvniecības ierosinātājas Salacgrīvas novada domes, reģ. Nr.90000059796,
Būvniecības ieceres iesnieguma publisko apspriešanu.
2.Noteikt, ka Būvniecības ieceres iesnieguma publiskās apspriešanas laiks ir no 2021.gada
18.februāra līdz 2021.gada 18.martam.
3.Būvniecības ierosinātājs: Salacgrīvas novada dome, reģ. Nr. 9000059796, Smilšu iela 9,
Salacgrīva, Salacgrīvas nov., LV-4033; e-pasta adrese: dome@salacgriva.lv; atbildīgā persona:
Gundega Upīte-Vīksna, tālruņa Nr. 27336698, e-pasta adrese: gundega.upiteviksna@salacgriva.lv;
4.Būvprojekta izstrādātājs: SIA “Vertex projekti”, reģ. Nr.40003842450, BK reģ. Nr.3591-R,
atbildīgā persona: būvprojekta daļas vadītājs Gatis Vīksne, tālruņa Nr. 29160103; e-pasta adrese:
gatis@vertexprojekti.lv.
5.Ar būvniecības ieceri var iepazīties Salacgrīvas novada domes interneta vietnē
www.salacgriva.lv sadaļā “Būvniecība”/ “Publiskās apspriešanas” no 2021.gada 18.februāra līdz
2021.gada 18.martam.
6.Būvniecības ieceres prezentācijas sanāksme notiks 2021.gada 18.martā no plkst. 10:00 līdz
plkst.11:00. tiešsaistē ZOOM platformā. Pieteikt dalību sanāksmē var sūtot e-pastu uz adresi:
gundega.upite-viksna@salacgriva.lv, norādot e-pasta adresi, vārdu un uzvārdu. Uzaicinājums uz
prezentācijas sanāksmi tiks nosūtīts 2021.gada 17.martā.
7.Atsauksmes var iesniegt rakstiski pa pastu: Salacgrīvas novada būvvalde, Smilšu iela 9,
Salacgrīva, Salacgrīvas nov., LV-4033; vai nosūtīt uz e-pasta adresi: buvvalde@salacgriva.lv;
aizpildot aptaujas lapu, Salacgrīvas novada būvvaldes atbildīgā persona: Būvvaldes vadītāja –
galvenā arhitekte Ineta Cīrule, tālruņa Nr. 29343086; e-pasta adrese: ineta.cirule@salacgriva.lv.
8.Publicēt Būvvaldes Lēmumu un šo lēmumu Salacgrīvas novada domes mājaslapā internetā
www.salacgriva.lv un būvniecības informācijas sistēmā, pievienojot MK noteikumu Nr.671
10.punktā minēto informāciju, kā arī MK noteikumu Nr.671 11.1. apakšpunktā minēto grafisko
materiālu.
Šo lēmumu (administratīvo aktu) mēneša laikā pēc tā spēkā stāšanās var apstrīdēt Administratīvā
procesa likumā noteiktajā kārtībā Salacgrīvas novada dome, Smilšu iela 9, Salacgrīva, Salacgrīvas nov.,
LV-4033.

Lietas numurs: BIS-BL-358654-1714
Dokumenta numurs: BIS-BV-5.28-2021-854 (13.12.1-23)
Sistēmas reference: 2a16311bacde3d4189dccaebf651931f6b5cb5b362c125bf418288b249a165e3

2.lpp no 3 lpp

Noraksts ar eZīmogu
Būvvaldes vai institūcijas, kura pilda būvvaldes funkciju, atbildīgā amatpersona:
Ineta Cīrule, Būvvaldes vadītāja - galvenā arhitekte

18.02.2021 10:04

(amats, vārds, uzvārds, paraksts 1)

(datums)

Piezīmes.
1

Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši
normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Šis dokuments ir parakstīts BIS ar elektroniskās parakstīšanas rīku saskaņā ar Būvniecības
likuma 24.panta 9. un 10. daļu.
Šis dokuments ir apliecināts ar Būvniecības valsts kontroles biroja eZīmogu un to var pārbaudīt
portālā eParaksts.lv.
Norakstu sagatavoja: Būvniecības informācijas sistēma
18.02.2021 10:04
Būvvaldes vadītāja - galvenā arhitekte, Ineta Cīrule, Salacgrīvas novada būvvalde
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